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چکیده
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1. مقدمه
در1تاریخ1بشر،1به1نظر1می1رسد1انسان1ها،1کم1و1بیش،1رابطه1
و1 محیط1زیست1 به1 نسبت1 عقالیی1تری1 و1 منطقی1تر1 بسیار1
محیط1مصنوع1و1اجزاء1آن1ها1داشته1اند.1مستندات1تاریخی1
فراوانی11نشان1می1دهند1که،1انسان1ها1در1طول1تاریخ1و1عرض1
جغرافیا،1زنجیره1ای1از1تجربیات1را1در1رابطه1با1طبیعت1کشف1
و1به1صورت1یک1میراث1غیرقابل1جایگزین،1به1عنوان1بخشی1
از1حیات،1با1خود1حمل1می1کرده1اند1و1لذا1در1موقعیت1های1
مختلف،1دست1به1اقداماتی1می1زدند1که1امکان1تداوم1حیات1
بیولوژیک1و1اجتماعی1را1برایشان1مقدور1می1نمود.1انسان،1هم1
از1بعد1بیولوژیکی،1و1هم1از1نظر1روانشناختی،1خود1محصول1
و1نتیجه1کنش1ها1و1واکنش1های1متعادل1محیطی1بوده1و1نیز1
بارز1آن1محسوب1می1شود.1چنان1که1گاه1یک1عدم1 مصداق1
باعث1 انسان1 با1 رابطه1 در1 طبیعی1 کوچک1 ظاهر1 به1 تعادل1
نابودی1او1می1شود.1از1سوی1دیگر،1چگونگی1رابطه1دوسویه1
انسان1و1طبیعت1نیز1همواره1ضامن1حفظ1و1تداوم1این1تعادل1
و1تامین1شرایط1مطلوب1برای1زیست1انسان1بوده1است.1بدین1
لحاظ1مشخص1می1شود1که1شرایطی1معقول1باید1براین1رابطه1
دو1طرفه1حاکم1باشد1تا1تداوم1حیات1انسان1تضمین1شود.1
بعضی1از1جوامع،1همچون1جامعه1ایرانی،1در1تاریخ11گذشته1
خود1تجربیات1موفقی1در1تعامل1با1محیط1اطراف1و1طبیعت1
داشته1اند1و1از1این1حیث1در1جهان1شهره1بوده1اند.1از1آن1جمله1
می1توان1مکان1گزینی1خاص1روستاها1و1شهرها،1در1تعامل1و1
و1 بهره1گیری1 نحوه1 و1 اقلیمی1 و1 محیطی1 شرایط1 به1 توجه1
دانش1 برد.1 نام1 را1 منابع1طبیعی1 و1 آب1 به1 آن1ها1 دسترسی1

آن،1 تقسیم1بندی1 و1 انتقال1 و1 آب1 منابع1 از1 ایرانیان1 مترقی1
تابش1 زاویه1 به1 نسبت1 شهر1 ساختمان1های1 شکل1گیری1
استقرار1 نامطلوب،1و1 و1 بادهای1مطلوب1 خورشید،1و1جهت1
شهرها1و1روستاها1نسبت1به1زمین1های1کشاورزی1گواه1این1
ادعا1هستندFateh & Dariush ,2015(1(.1در1فرهنگ1کهن1
ایرانیان1شاهد1آن1هستیم1که1طبیعت1و1پدیده1ها1و1اجزاء1آن1
شخصیت1خاصی1دارند1و1هماهنگی1بین1انسان1و1پدیده1های1
طبیعی1به1شکل1شگفت1آوری1وجود1داشته1است.1در1ادیان1
باستانی1و1ادیان1بعدی1و1نیز1در1مکاتب1مختلف1فلسفی1نیز1
بشکلی1قابل1توجه1و1تأثیرگذار1بحث1طبیعت1و1ماهیت1آن1
و1نحوه1برخورد1مناسب1با1آن1مورد1تأکید1قرار1گرفته1است1

.)Shariati, 2016(
تهیه1و1تدارک1آب1از1مناطق1بسیار1دور،1پاکیزه1نگه1داشتن1
و1 مادی1ها1 )قنات1ها،1 آن1 بهینه1 مصرف1 و1 توزیع1 نیز1 و1 آن1
غیره(1و1نیز11بهره1گیری1از1بادهای1کویری1از1طریق1بادگیرها1
و1خنک1کردن1همان1بادها1برای1معتدل1نمودن1هوای1داخل1
منزل،1حیاط1مرکزی1در1خانه1ها1و1مساجد1و1سایر1فضاهای1
و1 به1طبیعت1 احترام1 باغ1های1شگفت1انگیز،1 معماری،1خلق1
بهره1گیری1بهینه1از1انرژی1و1نور1خورشید1و1غیره1نشانه1هایی1
از1درک1باالی1محیطی1و1فضایی1ایرانیان1برای1زمینه1سازی1
حیات1متعادل1در1محیطی1سخت1و1دشوار1بوده1است.1به1نظر1
می1رسد1در1گذشته1ایرانیان1در1یک1فرآیند1ادراک1وآگاهی1
جمعی1واجد1یک1فرهنگ1و1جهان1بینی1کل1گرا1بوده1و1باورها1
و1نظام1ارزشی1آن1ها1تحت1تأثیر1این1جهان1بینی1قرار1داشته1
Barati, Ujam, & Ryan, 1997; Barati & Zarrin-( تاس

.)ghalam, 2013; Barati & Kakavand 2013

شکل 1: مقطعی از یک قنات 

 

علی1رغم1این1پیشینه1پربار1و1شگفت1انگیز،1در1دوران1معاصر،1
به1خصوص1جامعه1شهرنشین1ایرانی،1در1سایه1زندگی1شهری1
درک1 سرعت1 به1 نفتی،1 دالرهای1 با1 شده1 ساخته1 مدرن1 و1
از1دست1 را1 به1محیط1 و1خرد1و1رفتار1متعالی1خود1نسبت1
داده1است.1به1گونه1ای1که،1در1حال1حاضر،1مردم1شهرنشین1
در1ایران،1به1خصوص1در1شهرهای1بزرگ،1مانند1بسیاری1از1
کالن1شهرهای1دیگر1جهان،1توجه1بسیار1کمی1به1بهداشت1و1
سالمت1محیط1زیست1دارند.1در1سال1های1اخیر1شهرنشینان1
با1مصرف1گرایی1کاذب1و1انبوه،1تولید1و1پراکندگی1زباله،1آلوده1

شدن1هوای1شهرها1به1وسیله1حرکت1مستمر1خودروها،1تا1
و1 رانندگی1 در1 مفرط1 بی1نظمی1 مجاز،1 حد1 برابر1 چندین1
انداختن1جان1و1سالمت1خود1و1 امثالهم1باعث1به1مخاطره1
1200 از1 بیش1 گذشته1 سال1 ده1 در1 تنها1 شده1اند.1 دیگران1
از1 ایران1کشته1و1بیش1 هزار1نفر1در1تصادفات1رانندگی1در1
 Atonement(112میلیون1نفر1نیز1مصدوم1و1مجروح1شده1اند
طبیعی1 منابع1 تخریب1 1.)Headquarter Report, 2017
بیرون1شهرها،1جنگل1ها1و1سواحل،1شکار1حیوانات1وحشی،1
حتی1برای1تفریح1و1سرگرمی،1مصرف1بی1رویه1آب1)آبیاری1
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آب1 با1 غیره1 و1 محوطه1 و1 اتومبیل1 سبز،1شستشوی1 فضای1
تصفیه1شده1آشامیدنی(1و1منابع1انرژی1)برق،1گاز1و1غیره(1
مثال1هایی1هستند1برای1نشان1دادن1رویارویی1مفرط1و1شدید1
با1 جامعه1ای1 و1 کشور1 در1 امروز.1 ایران1 در1 محیط1 و1 انسان1
از1طبیعت،1 سوابق1درخشان1در1عرصه1حفاظت1و1مراقبت1
افراد1 منابع،1روی1گرداندن1 و1 انرژی1ها1 از1 بهینه1 استفاده1 و1
بهره1برداری1 در1 اجتماعی1 و1 جمعی1 حرکت1های1 از1 جامعه1
درست،1اصولی1و1عقل1گرایانه1از1منابع،1بسیار1نگران1کننده1
است.1این1موضوع1در1کشورهای1با1قدمت1تمدنی1زیاد1مانند1
هند،1مصر،1چین1و1نیز1کشورهای1بسیار1پیشرفته1امروزی1
چون1آمریکا،1همزمان،1قابل1مشاهده1است1به1طوری1که1باعث1
شکل1گیری1جنبش1های1عظیم1مردمی1در1این1عرصه1شده1

است.
علم1و1تکنولوژی1وارداتی1از1غرب1نیز1نه1تنها1نتوانست1خالء1
مرتبط1 فرهنگی1 و1 ذهنی1 معانی1 فقدان1 یا1 از1ضعف1 ناشی1
باعث1 عکس،1 بر1 بلکه1 پرکند؛1 ایرانیان1 برای1 را1 طبیعت1 با1
Dar- )بی1تفاوتی1بی1سابقه1آن1ها1نسبت1به1محیط1زیست1شد1
پیش1رفته1 آنجا1 تا1 امر1 این1 1.)iush & Motedayen, 2019
یک1 نیازمند1 ما1 امروز1 جامعه1 معتقدند،1 برخی1 که1 است1
انقالب1غیرخشونت1آمیز1علیه1خشونت1بر1علیه1محیط1زیست1
است؛1انقالبی1که1باید1در1درون1خود1ما1صورت1گیرد1تا1به1
به1محیط1و1هستی1 انسان1 تعریفی1جدید1در1مورد1نسبت1
برسیم.1شاید1بتوان1ادعا1کرد1که1خطري1که1از1جانب1بحران1
ایران1 برای1 حاضر1 حال1 در1 زیستي1 محیط1 قریب1الوقوع1
احساس1مي1شود،1به1مراتب1بیش1از1خطر1دشمنان1خارجي1
و1منازعات1سیاسي1داخلي1استEPI Report, 2015(1(.1این1
تا1جایی1که1 به1نظر1می1رسد1 خطر1بسیار1نزدیک1و1ویرانگر1
برخی1معتقدند:1»اگر1روند1تولید1گازهای1گلخانه1ای1متوقف1

خاورمیانه1 مناطق1 از1 بسیاری1 مرطوب1 دمای1حباب1 نشود1
به1باالی1351درجه1می1رسد1و1خاورمیانه1را1غیرقابل1زندگی1
می1کند«Chandler, 2015(1(.1بحران1های1زیست1محیطی،1
معتبر1 تحقیقات1 همه1 این1 با1 است.1 جهانی1 پدیده1 یک1
در1 زندگی1 شرایط1 اقلیمی،1 »تغییرات1 که1 می1دهند1 نشان1
بدتر1 توجهی1 قابل1 طور1 به1 را،1 آفریقا1 شمال1 و1 خاورمیانه1
می1کند.1طوفان1های1طوالنی1گرما1و1طوفان1های1گرد1و1غبار1
می1تواند1بعضی1مناطق1را1غیرقابل1زندگی1کند،1تا1آنجاکه1
مطمئنا1آن1ها1]مردم[1را1مجبور1به1مهاجرت1خواهد1کرد«1

.)Max Planck Report, 2016(

2. بیان مساله
آدمیان1 که1 می1دهند1 نشان1 جهانی1 تجربیات1 و1 مشاهدات1
در1جوامع1مختلف،1و1در1دوره1های1گوناگون1تاریخی،1دارای1
مداخله1 و1 برخورد1 بوده1اند.1 محیط1 با1 متفاوتی1 ارتباطات1
آن1ها1در1محیط1طبیعی1پیرامونی1به1ویژه1با1تسلط1تفکرات1
اثبات1گرایانه1قطعیت1گرا،1برخوردی1بیشتر1مکانیکی1و1همراه1
با1پذیرش1دوئیت1آشکار1بین1انسان-1محیط1)سوژه-1آبژه(1
را1شکل1داده1است.1ابزارهای1تفکر1علمی11از1نوع1اثبات1گرایی1
و1نگاه1مکانیکی1به1جهان1باعث1شدند1که1ارتباط1و1تعامل1
بی1واسطه1انسان1با1محیط1رها1شده1و1مورد1غفلت1قرار1گیرد.1
مثابه1 به1 را1 اطراف1خود1 انسان1محیط1 در1چنین1شرایطی1
کاالیی1مصرفی1در1نظر1گرفت1و1مصرف1دیوانه1وار1از1منابع1
طبیعی1به1امری1عادی1بدل1شد.1در1نگاه11مدرن1به1جهان1در1
غرب1نیز1نگرش1به1محیط1زیست1نگاهی1کاماًل1ابزاری1است1و1
انسان1خود1را1جدا1و1برتر1از1طبیعت1تصور1می1کند.1با1سست1
شدن1معنویات،1دغدغه1بزرگ1بشر1در1آن1فضای1ذهنی1بر1
این1نکته1متمرکز1است1که1چگونه1می1توان1از1طبیعت1بیشتر1

و1سریع1تر1بهره1کشی1نمود.11

  شکل 2: مقایسه مناظر مختلف شهر تهران در تاریخ های 2۰ آبان و ۹ دی سال ۹4 بر اثر آلودگی هوا

 
            )Image Courtesy of Tasnim News Agency: Erfan Kouchan, January, 2015(
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 شکل 4: عکس آلودگی پارک جنگلی توسط گردشگران  شکل 3: عکس آلودگی ساحل دریا توسط گردشگران

 

 
    )Image Courtesy of Aftab News 

Agency, 16th of August, 2018(
      )Image Courtesy of Tabnak, 13th of 

                                    April, 2018(

درباره1 گالوپ1 موسسه1 که1 نظرسنجی1هایی1 نتایج1 چنانچه1
نشان1 داده1 انجام1 آمریکا1 در1 جهانی1 گرمایش1 پدیده1
می1دهدکه1اکثر1پاسخ1دهندگان1در1ایاالت1متحده1به1اهمیت1
اعتقاد1 و1 نمی1دهند1 را1 الزم1 بهاء1 جهانی1 گرمایش1 مسئله1
ندارند1که11شرایط1زیست1محیطی1کنونی1بر1زندگی1آن1ها1
تأثیر1می1گذاردGallup Poll, 2010(1(.1به1گزارش1روزنامه1
گاردین،1بنابر1اعالم1دادگاه1ممیزی1اتحادیه1اروپا،1آلودگی1هوا1
در1قاره1اروپا1مهم1ترین1خطر1زیست1محیطی1برای1سالمت1
عمومی1محسوب1می1شود.1اما1تاکنون1دولت1ها1برای1مقابله1
آن1ها1 اقدامات1 و1 نداده1اند1 انجام1 اقدام1جدی1 بحران1 این1 با1
معیارهای1 و1 محدودیت1ها1 است.1 نبوده1 انتظارات1 اندازه1 به1
سازمان1 معیارهای1 از1 پایین1تر1 بسیار1 اروپا1 در1 هوا1 آلودگی1
عضو1 کشورهای1 اغلب1 به1عالوه1 است.1 جهانی1 بهداشت1
اتحادیه1اروپا1نیز1طبق1این1معیارها1عمل1نمی1کنند.1میزان1
آلودگی1هوا1در1این1قاره1به1قدری1است1که1تاکنون14001هزار1
نفر1بر1اثر1آلودگی1هوا1و1استشمام1هوای1سمی1در1اروپا1جان1

1.)Guardian, 2018(1خود1را1از1دست1داده1اند

سارا1پارکر،1سیاستمدار1اسکاتلندی1در1این1مورد1می1گوید:1
»بی1حسی1ما،1سکوت1ما،1و1فقدان1جسارت1ما1می1تواند1بدین1
معنا1باشد1که1در1نهایت1ما1تنها1گونه1ای1باشیم1که1انقراض1
خودمان1را1مو1به1مو1ناظر1بودیم.1لذا1بدین1گونه1بر1روی1سنگ1
قبر1ما1خواهند1نوشت:1آن1ها1آنچه1را1اتفاق1افتاد1دیدند1اما1
این1قوه1تعقلWIT(1(1را1نداشتند1که1جلوی1آن1را1بگیرند«1
)Putti, 2013(.1»ما1نزدیک1به1نقطه1اوجی1هستیم1که1در1
 Hawking,(11»آن1گرم1شدن1زمین1غیر1قابل1برگشت1است
2017(.1تغییر1در1آب1و1هوا،1کاهش1تنوع1زیستی،1تخریب1
محیط1زیست1و1فجایع1به1وجود1آمده1ناشی1از1آن،1کمبود1
آب،1و1بسیاری1دیگر1از1مشکالت،1واقعیت1هایی1هستند1که1
تغییراتی1را1در1الگوهای1زندگی1نسل1حاضر1ایجاد1کرده1اند1
و1آینده1را1نیز1تحت1تأثیر1قرار1خواهند1داد.1شیوه1رویارویی1
با1این1بحران1محیط1زیستی1قطعا1ًدر1کیفیت1زندگی1نسل1
Isaac-Márquez, Sala-( 1حاضر1و1آتی1تعیین1کننده1است
 varría García, Eastmond Spencer, Ayala Arcipreste,
Arteaga Aguilar, Isaac-Márquez, Sandoval Val-

.)ladares, & Manzanero Acevedo, 2011

شکل 5: گرمایش زمین ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی

 
از1سوی1دیگر1شاهد1آن1هستیم1که1رویکردهای1مختلفی1
به1رابطه1مطلوب1انسان1و1محیط1وجود1دارد1و1پژوهش1های1
راه1حل1های1 و1 شده،1 انجام1 مورد1 همین1 در1 هم1 بسیاری1

به1 توجه1 با1 اما1 است؛1 شده1 ارائه1 باره1 دراین1 نیز1 بسیاری1
آنچه1تاکنون1ذکر1شد1اینک1سؤال1بسیار1مهم1این1است1که:1
»چرا1علی1رغم1پیشرفت1های1صورت1گرفته1در1حوزه1دانش1
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در1 محیطی1 اطالعات1 از1 انبوهی1 وجود1 و1 محیط1زیستی،1
جهان1مدرن،1باز1هم1مردم1نسبت1به1محیط1زیست1پیرامون1

خود1تا1این1حد1بی1تفاوت1هستند؟«.
علی1رغم1این1امر1پذیرفته1شده1که1محیط1زیست1انسانی1باید1
در1موقعیت1معقولی1قرار1داشته1باشد1تا1تداوم1حیات1انسان1
در1آن1به1شکلی1متوازن1و1مطلوب1و1امن1تداوم1یابد،1تخریب1
مستمر1و1سیستماتیک1محیط1توسط1انسان1نیز1امری1کاماًل1
مشهود1و1غیر1قابل1انکار1است.1برای1حل1این1معضل1پیچیده1
تاکنون1نظریه1های1متعددی1در1حوزه1های1معرفتی1گوناگون1
مطرح1شده1است؛1اما1همچنان1برخورد1نامعقول1و1تخریب1

محیط1زیست1توسط1بشر،1ادامه1دارد.

3. مفاهیم کلیدی مورد بحث
3-1- بی تفاوتی محیط زیستی

مسائل1 به1 نسبت1 عمومی1 بی1تفاوتی1 از1 است1 عبارت1
زیست1محیطی،1عدم1عالقه1به1مسائل1زیست1محیطی،1و1باور1
اغراق1 این1زمینه1 این1که1در1مورد1مشکالت1در1 به1 عمومی1

.)Thompson & Barton, 1994(1شده1است

3-2- بحران محیط زیستی
نگرانی1ها1در1مورد1بحران1زیست1محیطی1از1دهه119701رو1
به1افزایش1بوده1است.1بخشی1از1نگرانی1ها1باز1می1گردند1به1
سوانح1عظیم1محیطی1همچون1خشکسالی1های1گسترده1در1
مناطق1گرم1و1خشک1در1دهه1های119701و119801میالدی1
.)UNEP, 2000(119861و1نیز1حادثه1اتمی1چرنوبیل1در1سال

3-3- هوش
هوش1را1می1توان1به1طرق1مختلف1تعریف1کرد،1مثاًل:1قابلیت1
مبتنی1 دانش1 یادگیری،1 فهم،1خودآگاهی،1 منطق،1 داشتن1
برنامه1ریزی،1خالقیت،1 بر1عاطفه،}طرح1و1فهم{1استدالل،1
تفکر1انتقادی1و1نیز1قابلیت1حل1مساله.1به1طور1عام،1می1توان1
و1 کرد،1 تعریف1 اطالعات1 انتقال1 و1 درک1 توانایی1 را1 هوش1
کاربردی1 دانش1 به1عنوان1 اطالعات1 این1 حفاظت1 همچنین1
برای1شکل1دادن1به1رفتار1متناسب1در1داخل1محیط1یا1داخل1

.)Wkipedia(1یک1زمینه

3-4- هوش های چندگانه
و1 تنظیم1 گاردنر1 هوارد1 توسط1 بار1 اولین1 هوش1 انواع1 این1
ارائه1شد1که1شامل1هشت1نوع1مختلف1هوش1مثل:1هوش1
موسیقایی،1هوش1درون1فردی،1هوش1تصویری-1فضایی1و1
هوش1کالمی-1زبانی1هستند.1او1احتمال1داده1است1که1نوع1
نهمی1نیز1به1عنوان1»هوش1هستی1گرا«1وجود1داشته1باشد1

.)Gardner, 2006(

4. پیشینه تحقیق  
تحقیقات1بسیار1زیادی1پیرامون1مسائل1محیط1زیستی1صورت1

گرفته1است؛1اما1در1این1مقاله،1پس1از1مرور1ادبیات1و1متون1
آن،1به1دو1گونه1عمده1از1پژوهش1برخورد1کردیم1که1مرتبط1
با1موضوع1محیط1زیست1است:1گونه1ای1از1پژوهش1ها1هستند1
که1به1دالیل1و1عوامل1پدید1آورنده1بی1توجهی1مردم1نسبت1به1
محیط1زیست1پرداخته1اند؛1و1گونه1دیگر1بر1راهکارها1و1عوامل1
مؤثر1بر1کاهش1این1بی1تفاوتی1ها؛1و1همچنین1توجه1بیشتری1
به1مسائل1محیط1زیستی1تمرکز1یافته1اند.1اما1هردو1گونه1ذکر1

شده1را1می1توان1در1دسته1بندی1های1زیر1قرار1داد:1

4-1- پژوهش هایی پیرامون نقش باورها و نگرش ها 
در رابطه با رفتارهای محیط زیستی

کلستد11و1همکاران1)2008(1با1اشاره1به1کارآمدی1شخصی،1
گرمایش1 به1 نسبت1 نگرش1ها1 و1 زیست،1 محیط1 اطالعات1
آمریکا،1 متحده1 ایاالت1 در1 آب1و1هوایی1 تغییرات1 و1 جهانی1
بر1 مؤثر1 عوامل1 از1 را1 غالب1 محیط1زیستی1 نگرش1های1

بی1تفاوتی1در1این1عرصه1دانسته1است.1
کرامپتون1و1کیسر12)2009(1در1مقاله1»مواجهه1با1چالش1های1
ما1 که:1 است1 معتقد1 انسانی«1 هویت1 نقش1 محیط1زیستی:1
نیازمند1یک1رویکرد1جدید1و1عمیق1تر1هستیم1تا1ارزش1های1
محیط1 چالش1های1 قلب1 در1 که1 را1 هویت1هایی1 و1 انسانی1

زیستی1قرار1گرفته1اند1را1با1یکدیگر1گره1بزند.1
به1 نسبت1 »بی1تفاوتی1 مقاله1 در1 1)2013( پین13 همچنین1
نگاه1رقابتی1به1جهان«1می1گوید:1 مسائل1محیط1زیستی1و1

خودشیفتگی1دلیل1بی1توجهی1به1محیط1زیست1است.1
مقاله1 در1 نیز1 1Harold Searles به1نام1 دیگری1 پژوهشگر1
اکتشافات1 تنزل1 نظمی:1 بی1 »اسطوره1 عنوان1 تحت1 خود1
روانکاوی1محیط1زیست«1معتقد1است1که:1بی1تفاوتی1نسبت1
به1محیط1زیست1ناشی1از1اضطراب1و1نگرانی1شدید1نسبت1
به1مخاطرات1محیط1زیستی1است1و1مکانیسم1دفاعی1ضمیر1
Lertz- است1 دانسته1 مرتبط1 تفاوتی1 بی1 با1 را1 )ناخودآگاه1

.)man,2010

با  اخالق  و  دین  رابطه  پیرامون  پژوهش های   -2-4
رفتارهای محیط زیستی

ذات1 »اخالق،1 مقاله1 در1 کاواالکانت14)2000(1 و1 پائوال1 دی1
پایداری«1بر1این1باور1است1که1دین1و1ارزش1های1دینی1منجر1
به1ارزش1های1دیگرخواهانه1می1شود1و1تأثیر1مثبت1در1حفظ1

محیط1زیست1دارد.1
رفتارهای1 و1 نگرش1ها1 »تبدیل1 مقاله:1 در1 1)2013( کرو15
می1کند1 عنوان1 دین1 و1 معنویت1 طریق1 از1 زیست1محیطی1
ادغام1معنویت1و1سنت1های1مذهبی1در1آموزش1و1پرورش1
محیط1زیست1یک1روش1جایگزین1در1طراحی1برنامه1درسی1
است1که1باعث1می1شود1نگرش1ها1و1رفتارهای1محیط1زیستی1

یادگیرندگان1تغییر1یابد«.
برنگر16)2010(1در1مقاله1»اثر1همدلی1در1منطق1اخالقی1 1
محیطی«،1بررفتار1همدالنه1با1محیط1زیست،1به1عنوان1دلیل1

اخالقی1تأکید1دارد.
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و  ارزش ها  و  هنجارها  پیرامون  پژوهش های   -3-4
رفتارهای محیط زیستی

نگرش1 »یک1 عنوان1 با1 مقاله1ای1 در1 پتگن17)2010(1 و1 پاو1
هنجارهای1 که1 می1کند1 بیان1 ملیتی«1 چند1 محیط1زیستی1
اجتماعی1عاملی1تعیین1کننده1برای1رفتارهای1محیط1زیستی1
ارزش1های1 با1»مسائل1عینی،1 رابطه1 نتایج1در1 این1 هستند.1

ذهنی«1مورد1بحث1قرار1می1گیرد.1
رفتار1 و1 »ارزش1ها1 مقاله1 در1 1)2016( کالوباکوئیب18
ارزش1های1 معلم«،1 تربیت1 آموزان1 دانش1 محیط1زیستی1
زیست1محیطی1و1رابطه1آن1با1جنسیت1را1در1میزان1بی1تفاوتی1

به1محیط1مؤثر1دانسته1است.

4-4- پژوهش های پیرامون میزان تعلق به محیط و 
رفتارهای محیط زیستی

کالس19و1همکاران1)1999(1در1مقاله1وابستگی1احساسی1به1
طبیعت1به1عنوان1مبنای1انگیزشی1برای1حفاظت1از1طبیعت،1
توجه1به1تعلق1احساسی1در1مواجه1با1مسائل1زیست1محیطی1

را1ضروری1می1داند.1
با1 شدن1 »مرتبط1 مقاله1 در1 1)2007( هیندز110 و1 اسپارک1
محیط1طبیعی،1نقش1ارتباط1مؤثر1و1هویت«1بیان1می1کند1
که1هرچه1احساس1تعلق1فرد1به1محیط1زیست1بیشتر1باشد1
قالب1 در1 محیط1زیست،1 در1 مشارکت1 قصد1 و1 مشارکت1

رفتارهای1مسئوالنه1بیشتر،1خواهد1بود.1
با1 تماس1 و1 ارتباط1 مقاله1 در1 1)2004( شولتز111و1همکاران1
طبیعت:1به1دغدغه1های1افراد1نسبت1به1مسائل1زیست1محیطی1
می1پردازد1که1افراد1تا1چه1اندازه1خود1را1بخشی1از1محیط1و1

یا1به1تعبیری1متعلق1به1آن1محیط1می1دانند.

آگاهی های  و  دانش  پیرامون  پژوهش های   -5-4
زیست محیطی و رفتارهای محیط زیستی

و1 آزاد1 بازار1 ایدئولوژی1 مقاله1 1)2006( گیفورد112 و1 هیث1
جهانی:1 اقلیمی1 تغییرات1 به1 باور1 محیط1زیست،1 تخریب1
و1 آب1 تغییرات1 در1جدیت1 علمی1 اطالعات1 نبودن1 مناسب1
هوایی1و1تأثیرات1بازار1آزاد1را1دالیلی1بر1پایین1آمدن1کیفیت1

محیط1زیست1می1داند.1
»آیا1 عنوان1 با1 مقاله1ای1 در1 1)2003( همکاران1 و1 والنر113
به1 نسبت1 عمومی1 نگرش1 تأثیر1 طبیعی1 علمی1 آزمایشات1
مسائل1محیطی1را1تحت1تأثیر1قرار1می1دهند؟"1بر1این1مساله1
تأکید1دارد1که1داشتن1اطالعات1کافی1از1محیط1زیست1شرط1
از1سیاست1های1محیطی1 افراد1در1حمایت1 اصلی1مشارکت1

است.1
فرانسون1و1گارلینگ14)1999(1در1مقاله1»تعاریف1مفهومی1
محیط1زیست،1روش1های1اندازه1گیری،1و1یافته1های1پژوهشی«1
بیان1می1کند1که1علی1رغم1آن1که1آگاهی1و1دانش1محیطی1به1
تنهایی1برای1بروز1رفتار1مسئوالنه1محیطی1کافی1نیستند1اما1

بر1پذیرش1سیاست1های1محیطی1تأثیر1به1سزایی1دارند.

مسئولیت  احساس  پیرامون  پژوهش های   -6-4
فردی و رفتارهای محیط زیستی

استول1کلیمن115و1همکاران1)2001(1در1مقاله1»روانشناسی1
انکار1در1مورد1اقدامات1کاهش1آسیب1پذیری«1بیان1می1کند1
مردم1اغلب1به1مرحله1به1رسمیت1شناختن1یا1مسئولیت1پذیری1

در1مورد1مسائل1زیست1محیطی1نرسیده1اند.1
تحلیل1 و1 تجزیه1 مقاله1 در1 1)1986( همکاران1 و1 هینس116
یک1 محیط1زیستی1 مسئوالنه1 رفتار1 در1 پژوهش1 تلفیق1 و1
متاآنالیز،1در1نتیجه1متاآنالیز1به1این1نتیجه1رسیده1که1متغیر1
حس1مسئولیت1فرد1با1رفتار1مسئوالنه1محیط1زیستی1دارای1

رابطه1معنادار1بوده1است.

4-7- پژوهش های پیرامون رابطه سیاست و اقتصاد 
با مشکالت زیست محیطی

آبایدو117)1997(1در1رساله1دکتری1خود1تحت1عنوان1»تعامل1
انسان-1طبیعت1و1نهاد1کشاورزی1مدرن«1معتقد1است1که1
نوسازی1سرمایه1داری1 در1 ریشه1 زیست1محیطی1 بحران1های1

دارند.1
بی1تفاوتی1 مقاله1»قدرت1 الینگسن118)2015(1در1 و1 نیلسن1
همکاری1 از1 انتقادی1 گفتمان1 تحلیل1 محیط1زیست،1
شرکت1های1گردشگری«1گفتمان1اقتصاد1نئوکالسیک1را1با1

بی1تفاوتی1زیست1محیطی1مرتبط1دانسته1است.1
انکار1 سیستم،1 »توجیه1 مقاله1 در1 نیز1 جینا119)2010(1 فی1
گرمایش1جهانی،1و1امکان1تغییر1سیستم1با1تحریم«،1ثابت1
انکار1 بر1 ملی1گرایی1 و1 سیاسی1 محافظه1کاری1 که1 می1کند1

مشکالت1محیط1زیستی1مؤثر1هستند.

5. مبانی نظری
تا1اینجا1نشان1داده1شد1که1به1واسطه1باال1بودن1حساسیت1
طبیعت1 و1 محیط1زیست1 سیستماتیک1 تخریب1 موضوع1
رشته1ها1 در1 پژوهشگران،1 از1 بسیاري1 مدرن؛1 انسان1 توسط1
و1گرایش1های1مختلف1دانش،1با1نگرانی1تمام،1در1پی1یافتن1
علت1یا1علل1احتمالی1این1پدیده1برآمده1اند.1هرچند1به1نظر1
مانده1 باقی1 ابهام1 از1 پرده1ای1 در1 موضوع1 همچنان1 می1رسد1
و1هنوز1پاسخ1متناسب1و1قانع1کننده1ای1یافت1نشده1است.1
بدین1لحاظ1الزم1می1آید1ضمن1مرور1شاخه1ها/1گرایش1های1
مختلف1علم1در1این1رابطه،1گامی1استوار1به1سوی1تشریح1و1
تبیین1این1موضوع1برداشته1شود.1در1ادامه1به1مهم1ترین1این1

رویکردها1و1پژوهش1ها1اشاره1می1شود.1

5-1- رویکرد جامعه شناسانه به رابطه انسان و محیط 
و1 زیست1محیطی1 مشکالت1 پرشتاب1 افزایش1 به1 توجه1 با1
رفتارهای1 درباره1 پژوهش1 اهمیت1 آن،1 مخرب1 عوارض1
شدت1 به1 گذشته1 دهه1های1 طول1 در1 زیست1محیطی1
 Hines, Hungerford, & Tomera,( است1 یافته1 افزایش1
گرفتن1 باال1 که1 باورند1 این1 بر1 همکاران1 و1 گوکن1 1.)1986
فعالیت1های1 و1 جهانی1 سطح1 در1 محیط1زیست1گرایی1 تب1
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برگرفته1 که1 اجتماعی،1 جنبش1های1 و1 زیست1محیطی1
بسیاری1 است،1 جهانی1 روزافزون1 مشکالت1 و1 مسائل1 از1
و1 ارزش1ها1 مطالعه1 به1 ملزم1 را1 اجتماعی1 دانشمندان1 از1

.)Salehi, 2010(1نگرانی1های1زیست1محیطی1کرده1است
گیدنز1در1نظریه1جهانی1شدن،1معتقد1است1مسائل1زیست1
مربوط1 مشکالت1 به1 توجه1 با1 ویژه1 به1 است.1 جهانی1 بومی1
و1 آب1 تغییرات1 و1 زمین1 کره1 شدن1 گرم1 و1 آلودگی1 به1
هوایی1که1از1مرزهای1ملی1فراتر1رفته1و1اثرات1جهانی1دارد1
اجتماعی«1 نوین1 »جنبش1های1 رویکرد1 1.)Barry, 2007(
سیاسی-1 نظم1 با1 مبارزه1 از1 خود1 هدف1 جامعه1شناسی،1 در1
اجتماعی1موجود1را1نه1تغییر1قدرت1و1سرنگونی1نظام1حاکم،1
موضوعات1 به1 رویکردها1 و1 نگرش1ها1 در1 تغییر1 ایجاد1 بلکه1
متفاوت1اجتماعی1می1داند.1ازاین1رو،1اگر1ما1امروزه1در1زندگی1
اجتماعی1خود1با1مشکالت1متعدد1از1قبیل1مشکالت1محیط1
گفتمان1ها1 در1 ریشه1 مشکالت1 این1 هستیم،1 روبرو1 زیست1
بر1 را1 آن1ها1 ما1 که1 دارند1 غلطی1 اندیشه1های1 و1 بینش1ها1 و1
خود1حاکم1ساخته1ایم1و1به1جهان1از1منظر1آن1ها1می1نگریم.1

.)Mehraeen, 2015(

و  انسان  رابطه  به  زیست محیطی  رویکرد   -2-5
محیط  

در1جهان1 زیست1محیطي1 بحران1های1 و1 افزایش1مشکالت1
موضوعات1 بلند1مدت1 پیامدهاي1 درک1 و1 طرف،1 یک1 از1
باعث1 دیگر،1 سوي1 از1 انسان1 زندگي1 در1 زیست1محیطي1
شده1است1تا1طي1نیم1قرن1گذشته1اهمیت1بحث1در1مورد1
یابد1 افزایش1 محیطی1 زیست1 مسایل1 و1 زیست1 محیط1
)Budak ,2005(.11در1نتیجه1توجه1به1مسایل1و1مشکالت1
زیست1محیطي1و1پي1بردن1به1عواقب1نامطلوب1آن،1انسان1ها1
زیست1 مشکالت1 و1 مسایل1 براي1 راه1حل1 یافتن1 دنبال1 به1
آسیب1 از1 اجتناب1 راهکارهاي1 از1 یکي1 برآمده1اند.1 محیطي1
رساندن1به1محیط1زیست،1و1جلوگیري1از1تخریب1آن،1تغییر1
طبیعت1گرایانه1 ابعاد1 سوي1 و1 سمت1 به1 انسان1 رفتارهای1
و1 اخیر،1 )Quimbita & Pavel, 1996(1در1دهه1های1 است1
به1دست1 عمل1 در1 که1 متعددی1 و1 تلخ1 تجربیات1 به1واسطه1
تعامل1 برای1 بسیاری1 تالش1 توسعه1یافته1 کشورهای1 آمده،1
رویکرد1 و1 داده1 انجام1 محیط1زیست1 با1 عقالنی1 و1 اصولی1
»زیست1بوم1محوری«را1در1مقابل1رویکرد1»انسان1محوری«1
پارادایم1 1.)Thompson & Barton, 1994( آورده1اند1 پدید1
نوین1زیست1محیطی1در1»جنبش1زیست1محیطی«1دهه1های1
11960و119701ریشه1دارد1که1از1چاپ1کتاب1راشل1کارسون1
1.)Carson, 2002(1با1عنوان1»بهار1خاموش«1الهام1گرفته1شد
می1کوشد1 که1 است1 پارادایمی1 پرکاربرد1ترین1 پارادایم1 این1
باورهای1اولیه1درباره1ماهیت1زمین1و1رابطه1انسان1با1آن1را1

.)Putnam, 2006(1بررسی1نماید
متناسب1با1رویکرد1مبتنی1بر1تغییر1سبک1زندگی1و1رفتار1
ضد1محیط1زیستی،1بسیاری1از1دانشمندان،1سازمان1ها1و1افراد1
نگران1در1سراسر1جهان1فراخوان1هایی1برای1تغییر1فوری1و1

اساسی1فرهنگ1و1رفتار1انسانی1و1به1کارگیری1فناوری1های1
سیستم1های1 حفظ1 منظور1 به1 زیست1 محیط1 با1 سازگار1
 Willuweit,( کرده1اند1 ارائه1 زمین1 حیات1 حمایت1کننده1

1.)2009

5-3- رویکرد فلسفی به رابطه انسان و محیط  
»فلسفه1محیط1زیست«1مکتبی1است1در1فلسفه1که1راجع1به1
ارزش1ها1و1چرایی1مساله1حمایت1و1حفاظت1از1محیط1زیست1
بحث1 آن1 از1 حفاظت1 به1 نسبت1 انسان1ها1 اخالقی1 تعهد1 و1
مباحث1 این1 توجه1 کانون1 1.)LeBlanc, 2002( می1نماید1
De- )مبتنی1بر1تحلیلی1فلسفی1از1مسائل1اکولوژیکی1است1
lord, 2008(.1در1رابطه1بین1انسان1و1محیط1زیست1سؤاالتی1
مطرح1می1شود:1 و1طبیعت1محور1 انسان1محور1 رویکرد1 دو1 با1
این1دلیل1حفاظت1می1شود1که1منافع1 به1 آیا1محیط1زیست1
انسانی1به1خطر1افتاده1است؟1)رویکرد1انسانی(11و1یا1این1که1
و1 احترام1 شایسته1 انسانی1 منافع1 از1 فارغ1 و1 ذاتا1ً طبیعت1

حفاظت1است1)رویکرد1محیطی(.
اسپینوزا1)فیلسوف1هلندی1قرن1هفدهم(1اعتقاد1دارد1انسان1
به1اشتباه1خود1را1آزاد1و1مستقل1 از1جهان1است1و1 بخشی1
آلمانی،1 )فیلسوف1 یناس1 هانس1 می1کند.1 فرض1 جهان1 از1
1993-1903(1نیز1بر1اصل1مسئولیت1تأکید1دارد1و1کتابی1
با1همین1عنوان1منتشر1کرده1است.1او1معتقد1است؛1»باید1با1
اخالق1جدید1به1عنصر1تکنولوژیک1اندیشیده1شود.1در1حال1
تعادل1 و1 یافته1 گسترش1 حد1 از1 بیش1 زمین1 سیاره1 حاضر1
سمت1 به1 را1 جانوران1 برخی1 و1 زده1ایم1 هم1 به1 را1 طبیعت1
انقراض1برده1ایم.1انسان1با1توجه1به1ماهیت1اخالقی1حق1دارد1
این1شرایط1را1تحمل1کند،1اما1باید1وظیفه1خود1را1نسبت1به1

.)Jonas, 1979(1».نسل1های1آینده1و1طبیعت1بپذیرد
از1نظر1رولستون1طبیعت1دارای1ارزشی1مستقل11از1انسان1
بیشتر1 که1 تیلور1 عینی1 نظریه1 مقابل1 در1 نظریه1 این1 است.1
مبتنی1بر1برداشتی1عینی11و1کانتی1از1ارزش1های1طبیعت1بود1
صحبت1از1استقالل1مطلق1طبیعت1از1ارزش1های1انسانی1دارد1
)Rolston, 2012(.1جان1بنسون1نیز1معتقد1است1که1آنچه1ما1
برای1درست1عمل1کردن1نیازمند1آن1هستیم1همانا1پیروی1
 Benson,( از1طبیعت1هستیم1 ما1جزیی1 است،1 از1طبیعت1

.)2013

5-4- رویکرد دین گرایانه به رابطه انسان و محیط  
در1 برخی1 دارد،1 وجود1 متفاوت1 نگاه1 دو1 خصوص1 این1 در1
بررسی1ریشه1های1تاریخی1بحران1های1اکولوژیکی،1با1دیدی1
دانسته1اند1 بحران1ها1 این1 مسئول1 را1 مذهب1 افراط1گرایانه،1
)White, 1967; Toynbee, 1972(؛1و1برخی1دیگر1از1جمله1
سید1حسین1نصر،1معتقدند1که1این1روند1]استفاده1ابزاری1از1
طبیعت[1نه1تنها1انسان1را1به1لحاظ1معنوی1و1درونی1کوچک1
در1 زندگی1 برای1 که1 را1 هوایی1 تنفس1همین1 بلکه1 می1کند1
زمین1بدان1نیاز1دارد1را1برایش1دشوار1می1کند.1به1اعتقاد1نصر1
تنها1طریق1حل1بحران1محیط1زیست1آن1است1که1راهي1که1
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به1روش1 از1طبیعت1و1معرفت1طي1شده1 در1قداست1زدایي1
معکوس1طي1شود؛1به1این1معنا1که1فرآیندي1که1به1سکوالر1
شدن1و1انحصارطلبي1علم1منتهي1شد1وارونه1شود1و1تعالیم1
سنتي1و1مابعدالطبیعي1در1باب1تقدس1طبیعت1احیا1شود.1او1
راه1حل1اساسي1براي1رفع1بحران1زیست1محیطي1را1بازیابي1و1
احیاي1طبیعت1به1منزله1واقعیتي1قدسي1و1برقراري1رابطه1اي1
معنوي1بین1انسان1و1طبیعت1و1نیز1تولد1انسان1خلیفه1اله1

.)Nasr, 2007(1به1عنوان1حافظ1امر1قدسي1مي1داند

هوش  عمومی  تعاریف  روانشناسی-  رویکرد   -5-5
در رابطه انسان و محیط 

افراد1در1توانایی1هایشان1در1فهم1ایده1های1پیچیده1با1یکدیگر1
متفاوت1هستند؛1انسان1برای1انطباق1مؤثر1با1محیط،1برای1
آموختن1از1تجربیات،1برای1درگیر1شدن1با1اشکال1مختلف1
استدالل1و1برای1غلبه1بر1موانع1از1طریق1تفکر،1نیاز1به1هوش1
 Neisser, Boodoo, Bouchard Jr, Boykin, Brody,(1دارد
Ceci, Halpern, Loehlin, Perloff, Sternberg, & Urbi-
na, 1996(.1هوش1یک1فرآیند1ذهنی1منفرد1نیست1و1ترکیبی1
از1بسیاری1از1فرآیندهای1ذهنی1به1سوی1سازگاری1سازنده1
1.)Encyclopedia Britannica( است1 محیط1زیست1 با1
با1 مواجهه1 یا1 و1 درک1 از:1 است1 عبارت1 یادگیری،1 توانایی1
بخردانه1 استفاده1 ترتیب،1 بدین1 جدید.1 یا1 سخت1 موقعیت1
از1عقل،1به1نوعی،1توانایی1استفاده1از1دانش1برای1دستکاری1
در1محیط1استWorld Book Encyclopedia(1(.1حفظ1
و1 تفکر1 با1 است.1 آن1 به1 کافی1 توجه1 محیط1زیست1مستلزم1
اندیشیدن1در1مورد1حفظ1محیط1زیست،1می1توان1در1هنگام1
که1 نمود1 توجه1 نکته1 این1 به1 مختلف،1 محصوالت1 خرید1
برای1 تهیه1می1شود،1چه1مزایا1و1چه1معایبی1 محصولی1که1

.1)Goleman, 2010(1محیط1زیست1دارد

5-6- تعاریف اختصاصی هوش در رابطه با محیط 
قادر1 بیاموزد،1 می1تواند1 یا1 آموخته،1 که1 جایی1 تا1 فرد1 یک1
چنین1 دهد.1 وفق1 اطرافش1 محیط1 با1 را1 خودش1 که1 است1
فردی1دارای1هوش1استSternberg, 2011(1(.1دانشمندان1
همچنین1دریافته1اند1که1مجموعه1ای1خاص1از1ظرفیت1های1
محیط1 هر1 در1 تا1 می1سازد1 قادر1 را1 فرد1 یک1 که1 شناختی1
این1 خودش1 و1 است؛1 آن1 از1 جزیی1 خودش1 که1 معینی،1
این1 نیز1درک1می1نماید،1سازگار1و1شکوفا1شود.1 موضوع1را1
ظرفیت1های1شناختی1شامل1مواردی1مانند1حافظه1و1بازیابی1
و1حل1مسئله1و1غیره1هستند.1ضمناً،1خوشه1ای1از1توانایی1های1
شناختی1وجود1دارد1که1منجر1به1سازگاری1موفق1با1طیف1
1.)Simonton, 2003( می1شود1 محیط1ها1 از1 گسترده1ای1
شده1 درونی1 محیط1 از1 بخشی1 تعاریف،1 این1 به1 بنا1 هوش،1
است1که1نشان1می1دهد1چطور1از1طریق1تعامل1بین1فرد1و1
محیط1بیرونی1)محیط1واقعی(،1به1عنوان1بخشی1از1الزامات1
Slat- )شناخت،1فرد1انسان1می1تواتد1با1محیط1انطباق1یابد1
از1 که1 است1 جهان1شمول1 مفهوم1 یک1 ter, 2001(.1هوش1

طریق1فعال1سازی1توانایی1فردی،1عمل1پیش1فرض1سازی1در1
خصوص1محیط،1تفکر1عقل1گرایانه1و1تعامل1مؤثر1با1محیط1

.)Wechsler, 1958(1را1محقق1می1سازد

6. یافته ها
در1حوزه1های1 محققین1 و1 پژوهشگران1 تالش1های1 وجود1 با1
برای1 قبولی1 قابل1 پاسخ1 تاکنون1 نمی1رسد1 به1نظر1 مختلف1
در1 انسان،1 توسط1 محیط1زیست1 نظام1مند1 تخریب1 معضل1
به1نظر1 دیگر،1 سوی1 از1 باشد.1 آمده1 به1دست1 معاصر،1 دوران1
نمی1رسد1پاسخ1های1به1دست1آمده1توانسته1باشند،1در1عمل،1
انسان1ها1 توسط1 محیط1زیست1 نگران1کننده1 تخریب1 مانع1
باید1تأثیری1مشهود1 شوند.1یک1پاسخ1جامع1علمی1قاعدتا1ً
بر1تقابل1و1تضاد1میان1انسان1با1محیط1زیست1در1جهان1امروز1

داشته1باشد،1ولی1چنین1امری1مشاهده1نمی1شود.
و1 تضاد1 ریشه1 یافتن1 حوزه1 در1 شده1 مطرح1 نظریه1های1
دو1 به1 آن1 عناصر1 و1 اجزاء1 و1 محیط1زیست1 با1 بشر1 تخاصم1
شامل1 که1 دسته1ای1 هستند:1 تقسیم1 قابل1 بزرگ1 دسته1
که11 است،1 جامعه1شناسی1 و1 زیست1محیطی1 رویکردهای1
این1امر1را1موضوعی1بیرونی1و1خارج1از1ذهن1بشر1می1دانند1
قوانین1 وضع1 و1 آموزشی1 برخورد1های1 با1 می1کنند1 سعی1 و1
انسان1ها،1 رویکرد1 و1 رفتار1 در1 تغییر1 از1طریق1 سخت1گیرانه1
را1حل1 این1معضل1 پیشرفته،1 فناوری1های1 از1 بهره1گیری1 یا1
سده1 در1 که1 می1دهند1 نشان1 تجربیات1 و1 مشاهدات1 کنند.1
گذشته1این1نحوه1برخورد1نتوانسته1است1معضل1را1حل1کند.1
رویکردهای1 شامل1 فوق1 رویکردهای1 از1 دیگری1 گروه1
با1 برخورد1 امر1 است،1 دین1گرایانه1 و1 فلسفی1 روانشناسی،1
محیط1زیست1را1درونی1دانسته1اند1و1سعی1کرده1اند1با1تشویق1
انسان1به1اتکاء1به1راهکارهای1درونی1و1ذهنی،1برخوردشان1
را1با1محیط1اصالح1نمایند.1این1گروه1از1نظریه1ها1نیز1تاکنون1

نتوانسته1با1این1مساله1برخوردی1کارآمد1داشته1باشند.
به1 مستقیم1 به1طور1 انسان1 حیات1 ادامه1 که1 است1 مشخص1
نحوه1ارتباط1متقابل1بین1انسان1و1محیط1بستگی1دارد.1از1نظر1
بسیاری1از1اندیشمندان1محیط1زیست،1اگر1رفتار1ناآگاهانه1
و1تخریب1گر1انسان1با1محیط1اطرافش1به1همین1نحو1ادامه1
خواهد1 روبرو1 جدی1 بسیار1 تهدید1 با1 بشر1 نسل1 بقای1 یابد1
شد.1ولی1نگرانی1اصلی1آن1است1که1با1وجود1نشانه1های1بارز1
فجایع1محیط1زیستی1حاصل1از1برخورد1نابخردانه1بشر1با1آن،1
همچنان1روند1تخریب1محیط1زیست،1چه1در1داخل1فضاهای1
مصنوع1و1ساخته1شده،1و1چه1در1داخل1طبیعت،1به1شدت1
شده1 مطرح1 ایده1های1 و1 نظریات1 اینکه1 ضمن1 دارد.1 ادامه1
نمی1توانند1به1طور1کامل1این1پدیده1را1توضیح1دهند؛1و1خود،1
گریبان1 به1 دست1 آشکار1 تناقض1هایی1 با1 درون،1 در1 گاهی1

هستند.
نیروهای1 »تأثیر1 عنوان1 با1 دکتری1 پایان1نامه1 در1 پارک1
از1 برای1حفاظت1 اقتصادی1در1تالش1 و1 اجتماعی،1سیاسی1
کرده1 بیان1 1 غربی1 میشیگان1 دانشگاه1 در1 زیست«1 محیط1
است:11اطالعات1محیط1زیستی1آن1قدر1تکنولوژیک1هستند1
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و1فهم1آن1ها1 به1دانش1 به1دستیابی1 قادر1 افکار1عمومی1 که1
با1 رابطه1 در1 گفت1 می1توان1 لذا1 1.)Park, 1998( نیستند1
حلقه1 محیط1زیست1 حفظ1 و1 امروزی1 انسان1 رفتارهای1

مفقوده1ای1وجود1دارد1که1به1آن1توجهی1نشده1است.11
که1 می1دهند1 نشان1 شواهد1 اما1 پژوهش1ها1 تعدد1 علی1رغم1
این1مشکالت1کماکان1و1به1شدت1تکرار1می1شوند؛1و1خطر1
جدی،1مردم1و1و1کره1زمین1را1تهدید1می1کند.1این1مسائل1
از1دو1حال1خارج1نیستند:1یکی1آن1که1راه1حل1های1ارائه1شده1
متناسب1و1مناسب1نیستند؛1و1دیگری1آن1که1مردم،1استعداد1
تقریبا1ً داده1اند.1 از1دست1 را1 زیست1محیطی1 اطالعات1 درک1
به1طور1قطع1می1توان1گفت1که1اطالعات1محیط1زیستی1انسان1
دور1 گذشته1های1 در1 که1 انسان1هایی1 اطالعات1 از1 امروزی1
ولی1 است؛1 بیشتر1 مراتب1 به1 زندگی1می1کرده1اند1 نزدیک1 و1
شاهد1آن1هستیم1که1رابطه1متقابل1انسان1و1محیط1زیست1

در1گذشته1بسیار1بهتر1از1اکنون1بوده1است.11
از1سویی1انسان1برای1ادامه1حیات1معقول1خود1در1جهان1از1
در1 »هوش«.1 به1نام1 اکتسابی1 است1 ابزاری1 به1 مسلح1 جمله1
این1میان،1»هوش1عملي«1چیزي1است1که1اکثر1مردم1آن1را1
»عقل1سلیم«1مي1نامند1که1عبارت1است1از1توانش1سازگاري1
اگرچه1 آن1ها.1 انتخاب1 و1 و1شکل1دهي1 روزانه1 با1محیط1هاي1
هوش1با1تعریف1متعارف1آن1ممکن1است1در1زندگي1روزمره1
مفید1باشد،1اما1وجود1هوش1عملي1براي1آن1ضروري1است.1
بدون1وجود1اندازه1اي1از1هوش1عملي1فرد1نمي1تواند1در1بافت1
فرهنگي1و1حتي1در1محیط1طبیعي1به1بقاي1خود1ادامه1دهد1
 Sternberg, Forsythe, Hedlund, Horvath, Wagner,(
تا1 آنچه1 به1 توجه1 با1 1.)Williams, & Grigorenko, 2000
باورند1 این1 بر1 مقاله1 نگارندگان1 شد،1 تحلیل1 و1 نقل1 اینجا1
رابطه1ای1 محیط،1 با1 رابطه1 در1 تعاریف1هوش1 اساس1 بر1 که1
ارگانیک،1و1نه1مکانیکی،1میان1هوش1و1تعامل1و1سازگاری1با1

محیط1وجود1دارد.11

7. نتیجه گیری
یافته1ها1در1این1پژوهش1نشان1می1دهند1که1برای1پی1بردن1
به1علت1تقابل1انسان1مدرن1با1محیط1زیست1او،1نیازمند1نگاه1
و1رویکردی1کلی1تر1و1عمیق1تر1به1موضوع1هستیم.1پاسخ1به1
این1مساله1می1باید1همزمان،1هم1موضوع1را1توضیح1دهد،1و1

هم1راه1حل1را1در1خود1داشته1باشد.
علی1رغم1وجود1اقیانوسی1از1اطالعات1درباره1محیط1زیست1و1
ضرورت1حفظ1آن،1انسان1معاصر1دست1به1کارها1و1رفتارهای1
با1 مغایر1 که1 زند1 می1 محیط1 تخریب1 عرصه1 در1 پرخطری1
»عقل1سلیم«1است.1همچنین1با1وجود1مبانی1نظری1عمیق1
و1گسترده1پیرامون1این1مساله،1در1حوزه1های1مختلف1تفکر1
و1علم،1و1ارائه1راه1حل1های1مختلف،1باز1هم1شاهد1یک1خالء1
سیستماتیک1در1جهان،1در1این1رابطه،1هستیم.1زیرا1بسیاری1
دست1 از1 را1 مقوله1 این1 واقعی1 درک1 توان1 مردم1گویی1 از1
داده1اند.1این1در1حالی1است1که1انسان1ها1در1گذشته1های1دور1
با1 تعاملی1بسیار1سازگارتر1و1معقول1تر1و1سازنده1تر1 و1 رفتار1

محیط1داشته1و1مجموع1برخوردشان1با1محیط1و1اجزاء1آن1
حفاظت1و1صیانت1و1حتی1عشق1به1محیط1زیست1را1در1ذات1

خود1داشته1است.
بر1 که1 داشته1 وجود1 چیزی1 گذشته1 در1 می1رسد1 نظر1 به1
مبنای1آن1انسان1می1توانسته1کارهایش1را1در1محیط1ارزیابی1
یا1 و1 کند1 استفاده1 آن1 نتایج1 از1 و1 برساند1 نتیجه1 به1 کند،1
با1 جهان1 مردم1 رابطه1 نوع1 نماید.1 پیش1بینی1 آن1را1 عواقب1
محیط1زیست1متفاوت1است؛1اما1از1برآیند1بررسی1رفتارهای1
محیط1زیستی1مردم،1در1کشورهای1با1سابقه1فرهنگی1بسیار1
غنی1در1گذشته،1مانند1ایران،1و1همچنین1مردم1کشورهای1
توسعه1یافته،1از1نظر1علمی1و1صنعتی،1می1توان1گفت1انسان1از1
برقرار1کردن1رابطه1بین1کارهایش1در1محیط1زیست1و1تبعات1
آن1عاجز1مانده1و1قادر1به1درک1صحیح1و1واکنش1مناسب1
نیست؛1پدیده1ای1که1آن1را1به1»بی1حسی/1بی1تفاوتی/1خرفتی1

محیطی«1تعبیر1کرده1اند.1
چه1محیط1طبیعی،1و1چه1محیط1انسان1ساخت1و1مصنوع،1
برای1ایفای1نقش1آنچه1باید1باشند1و1از1آن1ها1انتظار1می1رود،1
نیاز1به1برخورد1و1مداخله1عقل1گرایانه1بشر1دارند.1اگر1حضور1
انسان1و1نحوه1برخورد1و1مداخله1او1در1محیط1های1طبیعی1
انطباق1 آن1ها1 کارایی1 و1 بقای1سالمت1 الزامات1 با1 و1مصنوع1
داشته1باشد؛1در1این1صورت1انسان1و1عقالنیت1او،1با1ملزومات1

محیط،1همسو،1همخوان1و1هم1افزا1خواهد1بود.
بر1 سویی،1 از1 که1 می1دهد1 نشان1 شد1 عرضه1 اینجا1 تا1 آنچه1
اساس1تعاریف،1رابطه1ای1میان1هوش1انسان1و1طرز1تفسیر1و1
برخورد1او1با1محیط1اطرافش1وجود1دارد؛1و1از1سوی1دیگر،1
به1طور1 را1 رابطه1 این1 این1حوزه1 نویسندگان1و1صاحبنظران1
و1 پراگماتیک1 در1چارچوبی1 و1 یکدیگر،1 با1 پیوند1 در1 خاص1
ذهنی1 ابزاری1 را1 هوش1 اگر1 ننموده1اند.1 بیان1 کاربردی،1
بدانیم1که1انسان1با1اتکاء1به1آن1می1تواند1محاسبه،1تحلیل،1
تعبیر1و1تفسیر1بهتری1از1خود،1و1از1محیط1اطراف1خود،1و1
پدیده1های1درون1آن1داشته1باشد1و1بر1اساس1آن1تفسیرها1و1
تحلیل1ها1رفتار1مناسبی1را1اتخاذ1نماید؛1می1توان1فرضیه1ای1
با1 انسان1 غیرعقالنی1 برخورد1 آن1 براساس1 که1 نمود1 مطرح1
»هوش1 نوعی1 فقدان1 نمایانگر1 آن1 الزامات1 و1 محیط1زیست1
به1 اتکاء1 با1 قادر1است،1 جمعی/1عمومی«1است.1هوشی1که1
که1 آسیب1هایی1 بین1 کل1نگر1جمعی،1 تحلیل1 و1 جهان1بینی1
افراد1و1جوامع1بر1محیط1زیست1وارد1می1آورند؛1و1در1نهایت1
موجب1آسیب1رسیدن1بسیار1شدید1به1همان1افراد1و1جوامع،1
و1همین1طور1کل1محیط1و1جامعه1بشری1می1شوند؛1و1رفتار1
و1 منطقی1 ارتباطی1 زیست،1 محیط1 در1 انسان1ها1 روزانه1
فارغ1 افراد1 که1 این1 کند.1 برقرار1 غیر1خطی1 و1 سیستماتیک1
از1این1که1چه1میزان1سواد1دارند،1چقدر1در1زندگی1فردی1
درآمد1 میزان1 و1چه1 موفق1هستند،1چه1شغل1 و1خصوصی1
دارند،1یا1حتی1به1چه1میزان1مذهبی1یا1غیر1مذهبی1هستند،1
به1طور1مستقیم1و1یا1غیرمستقیم1یا1آگاهانه1و1یا1غیرآگاهانه1
محیط1زیست1 به1 جبران1 غیرقابل1 یا1 و1 مستمر1 آسیب1های1
که1 می1دهند1 خبر1 هوشی1 نبود1 از1 می1نمایند1 وارد1 خود1
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علی1القاعده1باید1به1بقای1پایدار1انسان1در1محیط1می1انجامید.1
وجود1این1هوش1اکتسابی1جمعی1می1بایست1انسان1ها1را1قادر1
کند1تا1پیش1فرض1های1درستی1از1الزامات1و1شرایط1محیط1
قابل1زیست1و1تداوم1حیات1در1ذهن1خود1بسازد؛1تا1به1وسیله1
از1نحوه1برخورد1و1 آن1درک1و1تعبیر1و1تفسیر1صحیح1تری1
را1در1 با1محیط1زیست1پیدا1کند1و1رفتار1مناسبی1 مداخله1
پیش1گیرد1و1انتقال1آن1را1به1دیگران1جزیی1از1زندگی1روزمره1

خویش1بپندارد.
انسان1ها،1به1طور1غریزی،1به1شدت1و1با1تمام1وجود،1از1جان1
این1صیانت1غریزی1توسط1 و1نفس1خود1صیانت1می1کنند.1
نیز1 حقوقی1 مذهبی/1 فرهنگی/1 اجتماعی/1 قواعد1 و1 اصول1
حمایت1می1شود.1اگر1ابزار1تحقق1این1پدیده1را1هوش1غریزی1
انسان1در1حفظ1حیات1و1سالمت1خود1بدانیم،1باید1بپذیریم1
خود1 محیط1زیست1 مورد1 در1 را1 هوشی1 چنین1 انسان1 که1
ندارد1و1این1خود1یک1پارادوکس1نادر1است.1چرا1انسان1قادر1
نیست1درک1کند1که1نابودی1محیط1زیست1در1نهایت1عامل1
نابودی1نسل1بشر1خواهد1شد1در1حالی1که1همین1انسان1به1
شکلی1باور1نکردنی1در1خصوص1صیانت1از1جان1خود1فعال1و1

مطمئن1و1سخت1کوش1است؟
1این1تناقض1آشکار1و1خطرآفرین1را1می1توان1ناشی1از1فقدان1
می1دهند1 نشان1 تاریخی1 تجربیات1 که1 نمود1 تلقی1 هوشی1
ماقبل1 انسان1 در1 قوی1تر1 احتمالی1 به1 و1 سنتی،1 دنیای1 در1

انسانی1 گروه1های1 و1 افراد1 بین1 در1 بارزی1 شکل1 به1 تاریخ،1
وجود1داشته1است1و1در1دوران1مدرن1و1پذیرش1دوئیت1بین1
انسان1و1طبیعت1به1شدت1آسیب1دیده1و1نابود1و1ناپدید1شده1
قابل1پذیرش1 و1 قابل1قبول1 به1شکلی1 باید1 که1 هوشی1 است.1
ذهنی1 رابطه1 نمود.1 احیا1 را1 آن1 مجددا1ً امروز1 انسان1 برای1
بین1انسان1و1محیط1از1زنجیره1ای1از1تجربیات1و1دانش1پدید1
است.1 آن1 کارکردهای1 از1 برآمده1 محیط1 معنای1 و1 آمده1
این1هوش،1که1ما1آن1را1»هوش1محیط1زیستی«1می1نامیم،1
همان1قدرت1محاسبه1و1تحلیل1و1پیش1فرض1سازی1است1
که1می1تواند1انسان1ها1را1قادر1نماید1بین1اعمال1جزیی1خود1
و1 بالفاصله1 که1 زیست1محیطی-1 عمیق1 و1 بزرگ1 اثرات1 با1
بدون1شک1بر1کل1اجتماع1و1کل1محیط1زیست1تأثیر1خواهد1
گذاشت1و1در1نهایت1خود1فرد1را1هم1تحت1تاثیر1قرار1خواهد1
داد1-1ارتباطی1ارگانیک1و1بی1واسطه1برقرار1نمایند.1هوشی1
در1 و1 باشد1 داشته1 گرایانه«1 »فرد/جمع1 جنبه1ای1 باید1 که1
پیوند1کل1نگر1فرد1و1جامعه1آموخته1شود،1کسب1و1منتقل1
گردد.1هوشی1که1بتواند1میان1فرد،1اجتماع،1محیط1زیست1و1
داده1های1زیست1محیطی1ارتباطی1سیستماتیک1و1غیرخطی1
برقرار1نماید.1کسب1و1تعمیق1چنین1هوشی1می1تواند1خالء1
موجود1در1جامعه1بشری1را1که،1با1وجود1آموزش1ها1و1اطالع1
در1 خطرناکی،1 شکل1 به1 بی1سابقه،1 و1 گسترده1 رسانی1های1

حال1رشد1روزافزون1نیز1هست1را1پر1کند.11
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